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R O Z H O D N U T Í 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany  
přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma (dále jen „Správa 
KRNAP“), příslušný dle § 78 odst. 2 a dle § 78 odst. 3 písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), a v souladu s ustano-
veními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 
rozhodl ve správním řízení takto: 
 
 

podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona 
povoluje výjimku 

 
právnické osobě 

Spolek českých letců, z.s., se sídlem čp. 418, 512 36 Horní Branná, IČO 266 55 756, 
 
ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 2 písm. q) zákona, tj. ze zákazu pořádat nebo organi-
zovat na území národního parku mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí 
sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená orgánem ochrany pří-
rody k pořádání sportovní aktivity – létání na padácích a závěsných kluzácích v prostoru 
letového terénu Černá hora (startovací plocha na p.p.č. 281/1 v k.ú. Černá Hora v Krko-
noších).  
 
Správa KRNAP povoluje výjimku za následujících podmínek:  
 

1) Výjimka se povoluje do 31.12.2025. 
2) Lety na padácích a závěsných kluzácích budou realizovány pouze v letovém 

prostoru vymezeném nad KRNAP, v prostoru jižně od spojnice míst Novosvětský 
průsmyk – Lysá hora – Železný vrch (Kozí hřbety) – Stoh – Liščí hora – Lysečinská 
hora. 

3) Přistávací plocha pro letový koridor Černá hora bude vyhrazena v ochranném 
pásmu KRNAP, na p.p.č. 973 v k.ú. Bolkov. 

4) Přistávat lze pouze na vyhrazené přistávací ploše, kromě případů nouzového 
přistání.  

5) Prostor letového terénu Černá hora není možné využívat k výcvikovým letům 
s výjimkou letu instruktora se žákem na dvoumístném padákovém kluzáku. 
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Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlasy majitelů a nájemců dotčených pozemků nebo jiné 
případně potřebné souhlasy či výjimky podle zákona. 
 
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
 
Spolek českých letců, z.s., se sídlem čp. 418, 512 36 Horní Branná, IČO 266 55 756 
doručovací adresa: Bc. Miroslav Fejt, čp. 4, 543 74 Dolní Kalná 
 
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu 
 
Město Janské Lázně, náměstí Svobody čp. 273, 542 25 Janské Lázně,  
IČO 002 77 967 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Správa KRNAP obdržela dne 22.7.2019 žádost o povolení pořádání organizovaných 
sportovních akcí, tj. provozování závěsného létání na Černé hoře. Startovací plocha se 
nachází na p.p.č. 281/1 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších. Žadatelem je právnická osoba 
Spolek českých letců, z.s., se sídlem čp. 418, 512 36 Horní Branná, IČO 266 55 756, 
kterou zastupuje, dle výpisu ze spolkového rejstříku, vyslanec pan Bc. Miroslav Fejt, 
čp. 4, 543 74 Dolní Kalná. Na tuto adresu jsou také písemnosti doručovány. 
 
O tuto výjimku bylo požádáno z důvodu, že platnost souhlasu, který byl udělen 
rozhodnutím ze dne 19.8.2011, pod čj. KRNAP 05572/2011, vypršela. Před podáním 
žádosti byla Správa KRNAP kontaktována telefonem a celá věc byla upřesněna s tím, že 
žadatel uvedl, že výjimka stačí do 31.12.2025. V tento termín také končí platnost 
rozhodnutí ze dne 23.1.2006, pod čj. 2006/515/ŽP/Hj, o dočasném omezení pozemku 
určenému k plnění funkcí lesa. Toto rozhodnutí vydala státní správa lesů Městského 
úřadu v Trutnově. Kopie tohoto rozhodnutí je součástí spisu.  
Na základě podané žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky dle 
ustanovení § 43 zákona. Jelikož se řízení týká více účastníků, bylo ve věci oznámeno 
zahájení správního řízení, a to dopisem ze dne 22.7.2019, pod čj. KRNAP 05937/2019. 
Dopis byl žadateli doručen dne 25.7.2019.  
 
V rámci vedeného správního řízení se nikdo nevyjádřil, proto má Správa KRNAP za to, že 
k řízení nejsou další připomínky a nic nebrání vydání tohoto rozhodnutí. 
 
Vzhledem k tomu, že pořádání sportovních, turistických nebo jiných veřejných akcí na 
území národního parku mimo zastavěné území obcí a zastavitelné plochy obcí a mimo 
zastavěná území obcí a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody je činností zakázanou, 
musí být rozhodnuto o výjimce.  
 
Výjimku ze zákazů uvedených v § 16 zákona lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem 
převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody nebo tehdy, pokud 
povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chrá-
něného území. 
 
Správa KRNAP, odbor státní správy, vychází z toho, že provozování závěsného létání na 
Černé hoře bylo již povoleno a nyní bylo požádáno o obnovení výjimky, jejíž platnost 
marně uplynula. Původní rozhodnutí ze dne 19.8.2011, pod čj. KRNAP 05572/2011, mělo 
platnost do 30.4.2019. Žadatel má zájem na tom, aby provozoval závěsné létání na Čer-
né hoře až do konce roku 2025. Po uplynutí této lhůty musí být požádáno znovu. 
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Správa KRNAP posoudila žádost a konstatuje, že tato činnost tu probíhá od roku 2001 
a zatím vždy byla povolena výjimka ze zákona, z důvodů, že po dobu provozování létání 
nejsou zjevné žádné negativní důsledky a nebyly zaznamenány ani jiné negativní vlivy, 
proto rozhodla Správa KRNAP činnost za obdobných podmínek na tomto místě opět 
umožnit. Výjimka je omezena do 31.12.2025. 
 
Po posouzení předložené žádosti v rámci vedeného správního řízení Správa KRNAP 
dospěla k závěru, že při dodržení stanovených ochranných podmínek by mělo být zcela 
zamezeno případnému negativnímu dopadu na dochované přírodní prostředí a zabrá-
něno riziku ohrožení či přímo poškození předmětu ochrany daného území. Správa 
KRNAP má za to, že tato činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany 
zvláště chráněného území. 
 
Správa KRNAP posoudila žádost ve správním řízení, a rozhodla v uvedené věci tak, jak 
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Žádost byla posouzena i s ohledem na vyhlášenou Evropsky významnou lokalitu Krkono-
še a Ptačí oblast Krkonoše dle § 45g zákona. Při tomto posouzení dospěl správní orgán 
ochrany přírody k závěru, že uskutečněním akce nedojde k významnému ovlivnění přízni-
vého stavu předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. 
 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í 
 
   
 
 
 
 
                    Ing. Hana Slavíčková  
                                          vedoucí odboru státní správy 
 
Obdrží 
 
Bc. Miroslav Fejt, čp. 4, 543 74 Dolní Kalná 
Město Janské Lázně, IDS: 4bfbycd 
 
Na vědomí 
Správa KRNAP, územní pracoviště Pec pod Sněžkou, e-mail 
AOPK – ÚSOP 
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